
Informace z usnesení 131. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 13.10.2010 

1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 19, o 
velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Labská č.o. 31, Brno – Starý Lískovec mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a nájemcem, na dobu 
určitou 2 let, regulované nájemné a pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2010. 
 
2.Uzavření smlouvy o nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1, o 
velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 17, Brno – Starý Lískovec mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a nájemcem, na dobu 
určitou 2 let, regulované nájemné a pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2010.  
 

3. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci: bytem ul. Kosmonautů 
č.o.19, Brno a bytem ulice Kosmonautů č.o. 19, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č.8, o velikosti 2+kk, v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č.o.19, Brno 
dle smluvních podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, 
regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec 
a nájemcem a uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.50, o velikosti 2+kk, v domě 
zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č.o.19, Brno dle smluvních podmínek předchozího 
nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a nájemcem. Pověřuje OSBB předložit 
uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2010. 
 
4.  Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci: bytem Labská č.o.3, 
Brno,  bytem Renneská č.o. 39, Brno a bytem  Grohova č.o.41, Brno a schvaluje uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.16, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č.o.3, 
Brno dle smluvních podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu 
neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý 
Lískovec a nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám 
k podpisu do 30. 11. 2010. 
 
5.  Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci: bytem  Sevastopolská 
č.o.9, Brno a bytem  Jánská č.o. 14, Brno a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č.39, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č.o.9, Brno dle smluvních 
podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované 
nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a 
nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedené smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 
11. 2010 . 
 
 



6. Výměna bytů  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci: bytem  Dunajská 
č.o.25, Brno a bytem  Masarova č.o.1, Brno a bytem na  ulici Meluzínova č.o. 3, Brno a 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.26, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o.25, Brno dle smluvních podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o 
nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno - Starý Lískovec a nájemcem. Pověřuje OSBB předložit uvedené 
smlouvy smluvním stranám k podpisu do 30. 11. 2010. 
 
7.  Uzavření smlouvy o nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu  č. 32, o 
velikosti 4+1, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 2, Brno – Starý Lískovec mezi 
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a paní nájemcem, na dobu 
neurčitou, regulované nájemné a pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním 
stranám k podpisu do 31.10.2010.   
 
8. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Sevastopolská č.o.5, byt č. 38 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje  finanční podíl ve výši 35 000,00 Kč na opravu 
bytového  jádra v bytě číslo 38, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. or. 5. 
 
9. Návrh nové smlouvy o nájmu nebytových prostor – GEMMA Systems, spol. s.r.o. 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Nájemní smlouvu včetně příloh, uzavřenou mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 00 
Brno, zastoupeným starostou Vladanem Krásným na straně pronajímatele a 
společností Gemma Systems, spol. s.r.o., Oderská 4, 625 00 Brno na straně nájemce s tím, že 
Čl. IV., odst. 1 bude obsahovat -  Nájemce se zavazuje, že bude za užívání pronajatého 
objektu platit pronajímateli nájemné ve výši 680 000,- Kč ročně. Nájemní smlouva včetně 
příloh je autorizovanou přílohou tohoto bodu jednání.Ukládá Odboru správy budov a bytů 
předložit Nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu do 29.10.2010. 
 
10. Veřejná zakázka malého rozsahu „Dostavba přízemí v přístavbách bytových domů 

na ulici Labská č.o. 31 a 33 v Brně – Starém Lískovci.“ 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu Dostavba přízemí v přístavbách bytových domů na ulici Labská č.o. 31 a 33 v Brně – 
Starém Lískovci.“,  byl vybrán uchazeč:   KP stavby, s.r.o., Komenského náměstí 621, 665 01 
Rosice  jako nejvhodnější  na základě předložené nabídky a nabídnuté ceny  ve výši 
1 480 620,- Kč  včetně DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11. Metodika pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech v majetku města Brna 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s postupem nastaveným a uplatňovaným  MČ Brno – 
Starý Lískovec, který je v zásadě totožný  s Metodikou pro vymáhání dluhů na nájemném 
z bytů v domech v majetku města Brna schválenou na R5/141. schůzi RMB, konané dne 
14.4.2010 usnesením  č. RM5/10235, dále jen Metodika.Pokud má MČ  přece jen některé 
postupy nastaveny jinak, než jak doporučuje Metodika, a k tomu dochází především v těch 
případech, kdy Metodika je poněkud benevolentní, nejsou tyto postupy MČ v rozporu 
s Metodikou a lze je používat. Jedná se o tyto ustanovení Metodiky: 
 
Čl. IV.-Sledování plnění  závazků 
V odst. 2) písm. e) tohoto článku je informace o možnost využití nabídky sociálního 
poradenství. 
Navrhujeme doplnit písemnou upomínku (výzvu), kterou OSBB zasílá dlužníkovi,                  
o informaci, že dlužník má možnost využít nabídky sociálního poradenství MMB tak, jak je 
uvedeno v Metodice. 
 
Čl. VIII.-Vymáhání dluhu při nečinnosti dlužníka 
V odst. 2) tohoto článku se předpokládá, že vlastník zašle dlužníkovi výpověď z nájmu bytu, 
pokud nemá uzavřený splátkový kalendář, který řádně splácí.  
 
1.) MČ zašle dlužníkovi výpověď z nájmu bytu ihned poté, co se dozví, že je naplněn 
výpovědní důvod dle § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, a ten je naplněn pokud 
dlužník nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. 
Čl. XII.  
V tomto článku Metodika doporučuje MČ stanovit : 
a) odpovědnost příslušných orgánů a zaměstnanců za provádění jednotlivých úkonů, 
    MČ má odpovědnost odborů a jejich zaměstnanců za provádění úkonů ve věci 
    vymáhání dluhů na nájemném upravenou ve vnitřních předpisech, a to  Organizačním 
    řádu  a Vnitřním předpise o tvorbě a oběhu účetních dokladů a některých dalších dokladů a 
   dokumentaci ÚMČ, včetně postupu při nakládání s pohledávkami po lhůtě jejich 
   splatnosti. 
   Odpovědnost orgánů   RMČ a ZMČ, popřípadě bytové komise, je dána zákonem o obcích. 
 
b) konkrétní lhůty  a termíny pro provádění těchto úkonů, 
    Konkrétní lhůty a termíny ukládá RMČ v jednotlivých případech individuálně. 
 
c) kritéria pro podávání výpovědí a žalob, 
    MČ dává výpověď z nájmu bytu ihned poté, co se dozví, že je naplněn výpovědní důvod  
    dle občanského zákoníku. Totéž platí o žalobách. Vzhledem k tomu, že dání výpovědi není  
    vázáno na uzavření splátkového kalendáře, popřípadě na jinou skutečnost, ale pouze na  
    občanský zákoník, není třeba žádná kritéria stanovovat.   
     
d) kritéria pro posuzování žádostí o splátkový kalendář a prominutí dluhu, 
    Splátkové kalendáře s lhůtou splatnosti 18 měsíců a kratší uzavírá OSBB, a to vždy, když o  
    to dlužník požádá.  
    Splátkové kalendáře s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců a žádosti o prominutí dluhu -  
    o těchto úkonech rozhoduje RMČ, popřípadě ZMČ, v jednotlivých případech individuálně.  
 
   



12. Žádost o dotaci JSDH Brno – Starý Lískovec pro rok 2011 z rozpočtu 

Jihomoravského kraje 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu Městské části Brno – 
Starý Lískovec souhlasit s podáním žádosti o dotaci rozpočtu JMK v souladu s dotačním 
programem Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení 
mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje 
na období 2009 – 2010 v celkové výši 720 tis. Kč s 30% spoluúčastí MČ Brno – Starý 
Lískovec. Ukládá OVŠ předložit tento materiál  na nejbližším možném zasedání ZMČ Brno – 
Starý Lískovec k projednání. 
 
13. Návrh SOD č. 09 9 500 10 00103 – Rekonstrukce hřiště U hřiště 9-17 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje smlouvu o dílo č. 09 9 500 10 00103, 
která má být uzavřena mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Starý 
Lískovec se sídlem Klobásova 9, 625 00 Brno zastoupenou starostou Vladanem Krásným a 
firmou Lubomír Straka – FLORA servis, Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno zastoupenou 
jednatelem Lubomírem Strakou. Předmětem díla smlouvy je rekonstrukce dětského hřiště ve 
vnitrobloku ulic U hřiště č. 9 – 17, p.č. KN 2478/2 a část p.č. KN 2478/2 dle cenové nabídky 
a realizačního návrhu ze dne 8.9.2010 pod č.j.: 06030/OVŠ/835/10-Buš. Smlouva je nedílnou 
přílohou tohoto usnesení. Rada pověřuje starostu jejím podpisem v termínu do 14.10.2010. 
 

14. Plán zimní údržby místních komunikací v zimním období 2010 – 2011 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací 
v zimním období 2010 – 2011, který je přílohou tohoto bodu jednání. Pověřuje starostu jeho 
podpisem. 
 
15. Návrh na vydání souhlasu ke kácení dřevin na pozemku veřejné zeleně p.č. 2487/9 

k.ú. St. Lískovec, ul. Kosmonautů 11 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 15 ks Picea abies rostoucích na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 2487/9 k.ú. k.ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 11, z důvodu 
opravy havárie kanalizační přípojky Společenstvím vlastníků Kosmonautů 11 s tím, že kácení 
bude provedeno stejným dílem na náklady Společenství vlastníků Kosmonautů 11, Brno, ulice 
Kosmonautů 413/11, 625 00 Brno a Městské části Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9, 625 
00 Brno souběžně s opravou, aby bylo možné smrky, kterých se výkopová technologie 
nedotkne ponechat na stanovišti a ukládá  odboru všeobecnému s tímto usnesením seznámit 
žadatele do 22.10.2010. 
 
16. Žádost o skácení 1 ks břízy na pozemku veřejné zeleně p.č. 2379/5 k.ú. St. Lískovec, 

ul. Kyjevská č.o.11 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Betula pendula ROTH. rostoucí na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 2379/5 k.ú. Starý Lískovec, ul. Kyjevská 11. 
 
 

 



17. Návrh na vydání nesouhlasu se skácením 3 ks topolů na pozemku veřejné zeleně p.č. 

2369/1 k.ú. St. Lískovec, ul. Irkutská č.o.6-8 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se skácením 3 ks Populus x euroamericana (Dode) 
Guinier rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 2369/1 k.ú. Starý Lískovec, naproti ul. 
Irkutská 6-8. 
 
18. Návrh na vydání souhlasu ke kácení dřevin na pozemcích veřejné zeleně ul. 

Mikuláškovo nám. č.o.16 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks Prunus domestica L. rostoucího na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 2746/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo nám. 16 a 1 ks 
Prunus domestica L. rostoucího na pozemku veřejné zeleně p.č. 2751/3 k.ú. Starý Lískovec, 
ul. Mikuláškovo nám. 16. 
 
19. Vyjádření Kooperativa, pojišťovna a.s., k pojistnému plnění škodní události č. 

4103047029 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí  vyjádření Kooperativa, pojišťovna, a.s., 
Centrum likvidace pojistných událostí, Brněnská 634, 664 42 Modřice, doručené dne 
5.10.2010, o neposkytnutí pojistného plnění ke škodní události č. 4103047029 – náhrada 
škody vzniklá zničením sloupu VO S-1025-015 ve vlastnictví Technické sítě, a.s., Barvířská 
5, 602 00 Brno, pádem stromu na ul. Sevastopolská 2 a ukládá odboru všeobecnému 
seznámit s tímto vyjádřením poškozeného do 25.10.2010.   
 
20. Plán zimní údržby chodníků, schodů, cest pro pěší v zimním období 2010 – 2011 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje plán zimní údržby chodníků, schodů a cest pro pěší 
v zimním období 2010 – 2011, který je autorizovanou přílohou č. 1 bodu tohoto jednání a 
ukládá odboru všeobecnému předložit smluvním stranám k podpisu do 20.10.2010.  
 
21. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. St. Lískovec do vlastnictví SmB 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s bezúplatným převodem pozemku p.č. KN 463/12 o výměře 9 m2, k.ú. Starý Lískovec, z 
vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního 
města Brna a ukládá OVš předložit tento materiál na nejbližším zasedání ZMČ 
 
22. Výkup/prodej ideální ½ pozemku v k.ú. St. Lískovec – žádost o stanovisko 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý Lískovec 
souhlasit: 
1. s výkupem id. 1/2 pozemku p.č. KN 73 zahrada o výměře 333 m2, k.ú. Starý Lískovec od        
spoluvlastnic tohoto pozemku a 
2. s prodejem id. ½ pozemku p.č.KN 73 zahrada o výměře 333 m2  v k.ú. Starý Lískovec   
spoluvlastnicím tohoto pozemku, popřípadě třetí osobě 
 

 

 

 



23. Ukončení nájemní smlouvy výpovědí 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí ukončení  smlouvy č. 09 2 500 02 00049 
uzavřené mezi smluvními stranami statutárním městem Brnem na straně pronajímatele a 
nájemcem bytem Labská 11, 625 00 Brno. Smlouva bude ukončena výpovědí ze strany 
nájemce k datu 31.12.2010. Předmětem této smlouvy je pronájem části pozemků p.č. KN 
286/1 a 287/1 v k.ú. Starý Lískovec.  
 
24. Návrh na zřízení přechodů pro chodce v okolí MŠ Kosmonautů 2 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s požadavkem ředitelky MŠ na zřízení přechodů pro 
chodce v blízkosti MŠ Kosmonautů a navrhuje v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) 
Statutu města Brna : zřídit přechody pro chodce přes komunikaci ulic U Hřiště a Kosmonautů 
podle návrhu zakresleného ve výřezu z katastrální mapy, nebo jiným dopravně technickým 
způsobem zajistit bezpečnost chodců a zejména dětí při přecházení přes výše jmenované 
komunikace; výřez z katastrální mapy je přílohou této zprávy a ukládá OVš postoupit 
usnesení RMČ Odboru dopravy MmB do 7 dnů po dni, kdy obdržel výpis z usnesení ze  131. 
schůze Rady MČ.  

 

25. Vyklizení bytu  

Rada MČ  Brno – Starý Lískovec schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením 
bytu č. 28 o velikosti 2+0 na ul. Kurská 6 v Brně proti nájemci. Exekuci provede Exekutorský 
úřad Brno –venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, Brno. Předpokládané náklady 
exekuce činí včetně 20% DPH 20 000,-Kč. Ukládá OVV podat návrh na výkon rozhodnutí 
vyklizením bytu u Exekutorského úřadu Brno-venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, Jezuitská 3, 
Brno, do 22.10.2010. 
 

26. Rozpočtové opatření č. 68 – přerozdělení dotace OSPOD 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 68 
 
RO č. 68 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy 2310014       196.000  
 2310010 4324 5011  98216    115.000 
 2310010 4324 5031  98216    29.000 
 2310010 4324 5032  98216    11.000 
 2310010 4324 5139  98216    22.000 
 2310010 4324 5162  98216    9.000 
 2310010 4324 5167  98216    2.000 
 2310010 4324 5169  98216    3.000 
 2310010 4324 5173  98216    5.000 
 2310010 4324 5362  98216    1.000 
Celkem        196.000 196.000 
 

 

 

 

 



 

27. Dostavba přízemí v přístavbách bytových domů na ul. Labská č.o 31 a 33 v Brně – 

Starém Lískovci – SOD č. 09 9 400 10 00165 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o dílo č. 09 9 400 10 000165, uzavřenou 
mezi stranami Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec zastoupené 
starostou Vladanem Krásným, Klobásova 9, 62500 Brno na straně objednatele a KP stavby, 
s.r.o., Komenského náměstí 621, 665 01 Rosice na straně zhotovitele, kde předmětem 
smlouvy je provedení díla „Dostavba přízemí v přístavbách bytových domů na ulici Labská 
č.o. 31 a 33 v Brně – Starém Lískovci.“.   
 
28. Žádost o zpěvzetí výpovědi z nájmu bytu  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí  výpovědi z nájmu  bytu č. 11 o velikosti 
2+0 na ul. Kurská 8 v Brně, která byla  nájemci doručena  8.7.2010 .  
 
29. Povolení umístění lunaparku 

Rada městské části Brno – Starý Lískovec neschvaluje umístění lunaparku na pozemku p.č. 
2819/1 v k.ú. Starý Lískovec na parkovišti ul. U penzionu v období od 18.10 do 25.10.2010. 
Lunapark bude provozován v době od 15:00 do 19:00 hodin. 
 
30. Kompenzace ušlého zisku lékařům na základě vodní havárie ve dnech 14.-16.7.2010 

– „Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec stahuje tento  materiál z pořadu jednání. 

 

31. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 10/00059 – k provedení stavby „Veřejné 

prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“  

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje : 
 
a) protokol z jednání s vyzvaným zájemcem a hodnocení nabídky v jednacím řízení bez 
uveřejnění    pro zadání dodatečných stavebních prací. 
b) zprávu o jednání s vyzvaným zájemcem v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení 
§ 23 odst. (7) písmeno a) Zákona pro zadání dodatečných stavebních prací veřejné 
zakázky,,Veřejné prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“ 
c) Dodatek č. 2 ve znění b ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 10/00059-k provedení stavby 
,,Veřejné prostranství  u  polikliniky ve Starém Lískovci“, jehož nedílnou přílohou jsou 
Protokol o změně díla-změnový   list č. 1 a Protokol o změně díla-změnový list č. 2 
     
 Tyto materiály jsou nedílnou přílohou tohoto bodu  jednání. 
 


